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Advies van de Cliëntenraad JBGId aan de bestuurder Jeugdbescherming
Gelderland d.d.16 augustus 2018 inzake het privacybeleid

De privacy van de cliënt is belangrijk voor ons!

De Cliëntenraad adviseert de bestuurder van JBGId de privacy van cliënten te borgen,
inhoudelijk via een privacyverklaring (welke gegevens zijn relevant), en de wijze waarop m.n.
jeugdbeschermers, teamleiders en gedragsdeskundigen omgaan met die gegevens middels
een gedragslijn.

Naast een privacyverklaring adviseert de Cliëntenraad om de volgende uitgangspunten
leidend te laten zijn voor het gedrag van medewerkers inzake privacygevoelige informatie:

A. Relevant (wet- en doelafhankelijk).
B. Zorgvuldig (volledigheid, actueel en juiste dossiervorming).
C. lnteger (tÍdig en gericht informeren Um het regelen van dossierbevoegdheden tot

lezen en/of schrijven).
D. Herkenbaar (feedback op inhoud dossiers).

Gedragslijn '1: Gegevens moeten vastgelegd worden vanuit het cliëntperspectief. De CR stelt
voor dat de cliënt houder wordt van zijn zijnlhaar eigen dossier. Dan kent de cliënt zijn
dossier en weet welke gegevens zijn ondersteuners toevoegen.

Gedragslijn 2: Voor het delen van gegevens geldt (behalve in situaties dat dit volgens de wet
moet) alleen na voorafgaande toestemming van betrokken cliënt

Gedragslijn 3: JBGId zou voor cliënten de mogelijkheid aan cliënten behoren te bieden om
het eigen cliëntdossier in te zien via internet. Een dergelijk systeem voor jeugdbescherming
zou wellicht voor de transparantie ook goed zijn en voorkomt veel gedoe en strijd.

Deze gedragsrichtlijn voor jeugdbeschermers, teamleiders en gedragsdeskundigen
heeft betrekking op persoonsgegevens van zowel cliënten (ouders en jongere) als
contactpersonen van betrokken instanties en betrokken gemeenten (financiers), die worden
vezameld en/of gebruikt de Jeugdbescherming Gelderland.
In de toelichting op dit advies wordt een overzicht gegeven van het soort persoonsgegevens,
dat in principe - in de huidige situatie en op grond van de Jeugdwet - door JBGId worden
verzameld, venuerkt en indien relevant gedeeld met betrokkenen. Het opvragen van een kopie
van het cliëntdossier kan op dit moment gericht worden aan de cliëntondersteuner van JBG
(clientondersteuner@jbgld. nl). I

Zoals vastgesteld op de CR vergadering op 16 augustus 2018,

Drs. C.D. Nienoord-Buré

(Voorzitter Cliëntenraad)
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Toelichting op het CR-advies

f n de vergadering van 19 april 2018 is door Cliëntenraad (CR) geconstateerd dat
JBGId -medewerkers hun verplichting om cliënten te informeren regelmatig
schenden. Het is zelfs hun wettelijke plicht om cliënten te wijzen op hun recht op
informatie.
Met het oog op de invoering van de AVG op 25 mei 2018, heeft de Cliëntenraad
gemeend een richtlijn voor te stellen voor het privacybeleid, zodat zowel voor de
medewerker, als voor de cliënt duidelijk is aan welke informatieplicht, respectievelijk
aan welk recht, dient te worden voldaan door de medewerkers. Conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') adviseren we JBG-
organisatie een privacyverklaring op te stellen, waaruit blijkt:

1. welke cliëntgegevens worden verzameld;
2. op welke wijze uw medewerkers geacht worden cliënten te informeren;
3. en over de wijze waarop zij met cliëntgegevens om dienen te gaan.

Middels een privacyverklaring dienen cliënten op de hoogte gebracht te worden over
de persoonsgegevens, die door JBG worden verzameld, verwerkt en indien relevant
gedeeld met betrokkenen.

Het gaat om de volgende gegevens van de jeugdigen:

A. Persoonsgegevens van de cliënt

Als u bij JBGId staat ingeschreven kunnen de medewerkers van u onder andere de
volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

1. Uw profiel:

a) NAW-gegevens: voor- en achternaam, voorletters en titels, adres en woonplaats;
b) contactgegevens: emailadres(sen), telefoonnummer(s) en sociale media;
c) overige gegevens: geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat;
d) wel of geen ouderlijk gezag (HU).

JBGId is wettelijk verplicht een dossier over uw persoon, uw situatie en uw netwerk
bij te houden. Inzage in uw dossier is een wettelijk recht van de cliënt. Dit dossier
omvat ook informatie over uw situatie:

B. Gegevens betreffende de situatie van de cliënt.

2. Uw situatie

a) uwvoorgeschiedenis:
b) uw netwerk: het network dat de jeugdige kan beïnvloeden.

De medewerkers van JBGId registreren alleen bijzondere persoonsgegevens indien
deze gegevens relevant zijn voor de jeugdbeschermingdoelen. De CR stelt voor dat
cliënten zelf wordt gevraagd, of ze brlzonderheden willen opnemen in hun dossier.
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3. Bijzondere persoonsgegevens

ln het bijzonder betreft het informatie over uw:

a) godsdienst of levensovertuiging;
b) ras/etnische afkomst;
c) gezondheid;
d) andere relevante informatie met betrekking tot uw situatie en netwerk.

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen in het dossier opnemen, als dit relevant
is én consequenties heeft of kan hebben voor de begeleiding /hulpverlening (bv.
Jehovagetuigen mogen bloedtransfusie).

4. Directe aanleiding tot jeugdbescherming

a) Juridische context: vrijwillig of gedwongen

i. onderzoeksrapport(en);
ii. rapportage(s) Raad van de Kinderbescherming;
iii. vonnis(sen) rechter

ln principe dienen cliënten te kunnen beschikken over alle contactjournaals

b) Jeugdbeschermingsmaatregel(en)

Doelen maatregel(en) en realisatie

i. doelen, en uitwerking doelen in concrete afspraken;
ii. afspraken ;

iii. voortgang afspraken;
iv. feedback op doelen;
v. evt. bijstelling doelen en afspraken;
vi. schriftelijke aanwijzingen.

Het dossier dient binnen 4 weken na aanvraag te worden verstrekt.

c) Communicatie cliënt - betrokken medewerker(s)

i. gespreksverslagen (face tot face contact);
ii. aantekeningen ( telefonische contact, teamoverleg met de jeugdige, consulten etc.);
iii. e-mails en andere correspondentie mondeling door de cliënt aan JBG verstrekte

aanvu llende informatie
iv. integriteitsverklaringen van de betrokkenjeugdbeschermers

ln principe dienen de gemaakte afspraken na gesprek direct te worden bevestigd
(face to face / telefonisch/ per mail).
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